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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Vanaf donderdag 16 april gaan we een riolering aanleggen onder de rijstrook van de Catharijnesingel  

tussen de Vredenburgknoop en de Westerstraat. 

Dit betekent dat er tijdelijk geen ruimte meer is voor autoverkeer in twee richtingen, er wordt een om-en-om-regeling ingesteld. Voor 
fietsers en voetgangers heeft dit geen gevolgen. Voor bezoekers van de Westerstraat en de Stationsstraat wel. In de Stationsstraat be-
vinden zich onder andere P4 - Parkeergarage Stationsstraat en P5 - Parkeergarage Radboud. De werkzaamheden vinden plaats in twee 
fases: 

Fase 1 - donderdag 16 april t/m donderdag 7 mei

In fase 1 werken we tussen de Westerstraat en de Stationstraat. Automobilisten die vanaf Moreelsepark komen, kunnen niet linksaf 
Westerstraat en de Stationsstraat in. De Westerstraat is helemaal afgesloten voor autoverkeer. Verkeer dat vanaf Moreelsepark de 
Stationsstraat in wil, kan omrijden via Paardenveld. Vanuit de Stationsstraat kunt u alleen linksaf de Catharijnesingel op in de richting 
van Paardenveld.  

Fase 2 - donderdag 7 mei t/m vrijdag 5 juni 

In de tweede fase werken we in de omgeving van de Stationsstraat. Vanaf dat moment is de Westerstraat weer open. Verkeer dat vanaf 
Moreelsepark de Stationsstraat in wil, rijdt nog steeds om via Paardenveld. Vanuit de Stationsstraat kunt u nog steeds alleen linksaf de 
Catharijnesingel op in de richting van Paardenveld.  

Alle werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00uur en 19.00uur De werkzaamheden geven geen extra geluidshinder. 

Westerstraat en Stationsstraat gedeeltelijk afgesloten

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag , woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00  

 dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00  uur
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